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 به توجه با مجيد قرآن در التفات صنعت شناسي گونه

    1زيپردا گفته هاي مؤلفه

  

  2سجودي ، فرزان*1سركي سادات نادره

  

 مدرس، تهران، ايران تربيت هنر، دانشگاه پژوهش دكتري دانشجوي. 1

  هنر، تهران، ايران تر دانشگاه شناسي، دانشكدة سينما و تئا گروه زبان دانشيار. 2
 

  15/2/92: پذيرش                                                4/11/91: دريافت

  

  چكيده

 هايزبان ادبي متون در وسيعي كاربرد رود وميشمار   به ادبي ترين صنايع مهم از كيي التفات صنعت

شمار   به عربي زبان ادبي ترين متون  برجسته از كيي كه مجيد قرآن كاربرد اين صنعت در. دارد مختلف

 اين آيات به هايش، بيشتر ة نمونهارائ و تعريف در عرب بالغيون كه است متنوع و گسترده رود، چنانمي

 التفات صنعت معناي نخست اينكه دهدمي نشان عربي زبان بالغي مطالعة آثار. كنندمي الهي استناد كتاب

 است، خطاب در تغيير غربي، يعني و فارسي بالغت در آن اصلي معناي تر از فرا بسيار عربي بالغت در

 ندارند و نظر اتفاق آن هاينمونه و التفات دربارة چيستي عرب بالغيون ويژه به و پژوهانادب دوم اينكه

 همخواني كنندمي ارائه آن از كه هايينمونه با معموالً التفات صنعت از نويسندگان اين تعاريف سوم اينكه

 قرآن در التفات صنعت كاربرد شناسيگونه عنيي خود، هدف تحقق براي مقالة حاضر نگارندگان. ندارد

 قرار مبنا را» است انتظار مورد طبيعي طور  به آنچه از خروج« عنيي التفات، از المعاني علم ريفكريم، تع

 اين كاربرد مختلف اشكال و هاگونه بررسي گفتاري، به كنش اصلي هايمؤلفه از استفاده با اند و داده

 چه به و چگونه ين صنعتا كه دهندمي متعدد نشان هاينمونه ذكر با و اندپرداخته كريمقرآن در صنعت

  . گذارد ميتأثير  شنوگفته و پرداز مؤلفة گفته، گفته سه هر بر هاييشيوه
 

  . التفات شناسيعددي، گونه قرآن، التفات در التفات، التفات صنعت :كليدي واژگان
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ه ****  د قرآن در التفات صنعت کاربست مختلف ھایگون ی نشان مجي "غت در صنعت اين معنای که دھد،م رسی ب"غت در آن اصلی معنای از فراتر بسی عربی ب ی و فا ژة  دليل ھمين به. تاس خطاب در تغيير يعنی– غرب ژة التفات دقيق معادل توان نمی را Apostropheوا ت عرب ادبيات در وا   .دانس

 

ة 
ام
لن
ص
ف

ي
بان
 ز
ي
ها
ار
ست
ج

 

 5د
ش
 ،

1 )
ي 
اپ
پي

17(
 ،

ار
به
 

13
93

ص
ص
 ،

29
7

 -
31
0

  



  ...التفات صنعت شناسي گونه                                                               و همكار سركي سادات نادره 
 

298 

  مقدمه .1
 قرآن هب تاكنون ديرباز از عرب ادباي تمامي كه دهد مي نشان عربي زبان بالغي مطالعة كتب

 جملة اين از. كنندمي استناد الهي كتاب اين آيات به خود مباحث تبيين براي و داشته نظر مجيد
 سرّ ثعلبي، نوشتة ابومنصور االيجاز و االعجاز عباسي، المعتز اثر البديع به توانمي آثار

 جرجاني، رعبدالقاه اثر االيجاز دالئل و نيز ���
	� اسرار خفاجي، سنان نوشتة ابن �������
 اثر الشاعر و الكاتب ادب في السائر المثل كتاب ،ويژه به و االصبع ابي نوشتة ابن القرآن بديع
 آن از هاكتاب همة اين در كه صنايعي است از يكي التفات صنعت اينكه با. كرد اشاره اثير ابن

 اما است، يدمج قرآن از برگرفته نيز آن هاينمونه اتفاق به قريب بيشتر و است رفته سخن
 براي رو، اين از. ندارند نظر اتفاق آن شناسيگونه و التفات چيستي در آثار اين نگارندگان

  . داددست  به آن از روشني تعريف بايد زمينة التفات در پژوهش هرگونه انجام
 هاي مؤلفه از استفاده و التفات از المعاني علم تعريف بر تكيه با برآنند تا مقالة حاضر نگارندگان

 اصلي پرسش. بپردازند مجيد قرآن در التفات صنعت كاربست شناسيگونه به گفتاري، كنش
 و پردازگفته گفته، - گفتاري كنش سطح سه هر در شكل چه به التفات صنعت كه است ايشان اين

   پذيرند؟ مي تأثير التفات صنعت از چگونه سطوح اين و كندمي دخالت – شنو گفته
 زمان و وجه در تغيير ايجاد با التفات صنعت كه است استوار فرض ناي بر مقالة حاضر

 در شنو،گفته و پردازگفته به نحوة ارجاع و ماهيت عدد، نيز و دستوري منطق در تغيير افعال،
  .كندمي دخالت گفتاري كنش مختلف سطوح

  

  التفات پيشينة مطالعات. 2
 از ادبا بيشتر تعريف اما پذيرد، مي يرتأث التفات صنعت از كالمي ارتباط سطح سه هر گرچه

 چون كساني زبان فارسي ادباي ميان از: است بوده شنوگفته بر آن تأثير بر مبتني صنعت، اين
 ميان در و) 90 :1386( محبتي مهدي ،)164 :1386( شميسا سيروس ،)32: 1382( داد سيما
 3تورن و سارا) 27: 1390 دهقان، .ك. ر( 2نيل. جي. داگالس مانند اشخاصي غربي ادباي

 المعتز همچون زبانعرب بالغيون از برخي. انددانسته خطاب در تغيير را التفات ،)35: همان(
 گوينده گريز« را التفات نيز) 286: 1408( سيوطي و) 144 :1368 االصبع، ابي ابن .ك. ر( عباسي

  

2
 D.J.Kneale 

3
 Sara thorne 
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) 407: الف 1383 حليم،عبدال(» دست اين از مواردي و حاضر به غايب از و غايب به حاضر از
نمونة  كه كنندمي استناد مجيد قرآن آيات از برخي به بحث تبيين در اما اند،كرده تعريف
 در التفات ديگر هايگونه از همچنين هاآن. روندمي شمار به پردازگفته و گفته سطح در التفات
 تغيير به اما آورندمي مثال عددي التفات و او به نحوة ارجاع در تغيير عنيي شنو،گفته سطح
 اي نمونه صبا، باد به معشوق از خطاب تغيير. (كنندنمي اشاره ماهيت و نوع حيث از شنوگفته

ادب از بسياري دارد، ادبيات در وسيعي كاربرد التفات نوع اين كه آنجا از). است التفات اين از
 معناي به كه -تشخيص صنعت و التفات رابطة ميان بر 4غربي و فارسي هايزبان پژوهان
  . اند كرده تأكيد -است طبيعت مظاهر و انتزاعي جان،بي موجودات دادن قرار خطاب

 مورد جعفر بن قدامة اندازة تعريف به تعريفي هيچ در ،»گفته« بر التفات صنعت تأثيرگذاري
 پس كند آغاز را مطلبي متكلم كه است اين از عبارت« التفات وي نظر از. است نگرفته قرار توجه
كننده سؤال اي و كرده رد را وي مطلب مخالفي كه پندارد اي دهد دست وي به دربارة آن شكي
بازمي مطلب پايان از پيش متكلم پس است، داده قرار سؤال مورد سببش اي مطلب در را وي اي،

. ك.ر(» پردازد مي سببش بيان اي و تقرير تأييد، اي و دربارة آن شك رفع به و گردد
 را گفته سطح در التفات اَشكال تمام نيز تعريف اين حال اين با) 143: 1368 االصبع ابي ابن
 طبيعي طور به آنچه از خروج« عنيي التفات، از المعاني علم تعريف رسد مي نظر به. گيردنمي بر در

  .باشد صنعت اين از شده ارائه تعريف ترين جامع) 369 :ب 1383 عبدالحليم،(» است انتظار مورد
  

    قرآن در شنوگفته سطح در التفات. 3

 ماهيت؛ و نوع در تغيير شخص؛ در تغيير: دارد گونة اصلي چهار شنو،گفته سطح در التفات
  .شنوها گفته /شنوگفته به نحوة ارجاع در تغيير و عدد در تغيير

  
  شنوگفته سطح در عددي التفات. 3- 1
 كي از نه تغيير كه معنا اين به. است همراه دديع التفات با اغلب خطاب در تغيير مجيد، قرآن در

 گيرد مي صورت شخص به اشخاصي از و اشخاص به شخصي از بلكه ديگر، شخص به شخص
  .كرد خواهيم بررسي كاهشي و افزايشي عددي التفات عنوان تحت را تغييرات اين انواع ما كه
  

  

4
اي ميان در*  ه) 1388( كدكني شفيعي رضا محمد زبان فارسي ادب وب شاهرخ و صريح، طور ب ات صنعت ارتباط به ضمني طور به) 1384( مسك تف ه ارهاش تشخيص صنعت با ال كرد تان و ،)1390 دهقان، از نقل به( فارهام گالت و آبرامز. اچ.ام چون كساني غربيان ميان در و اند )1388( كارلر جانا  
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  كاهشي عددي التفات. 3- 1-1
 معنا اين به. شود مي كاسته اولية كالم شنوهايگفته اي مخاطبان تعداد از كاهشي، عددي التفات در
 حالت سه التفات از نوع اين براي. گيردمي قرار خطاب مورد همچنان هاآن از كيي اي برخي كه

  از و) 1 به 3 از( مفرد به جمع از ،)2 به 3 از( تثنيه به جمع از التفات: گرفت نظر در توانمي ممكن
  :شود مي ديده مجيد قرآن در حالت سه هر از بسياريهاي  نمونه). 1 به 2 از( مفرد به تثنيه
 ال فَانفُذُوا األَرضِ و السموات أَقْطارِ منْ تَنفُذُوا أَن استَطعتُم إِنِ االنسِ و   الجنّ معشرَ يا

 اگر انس و جن گروه اي : )34/ الرحمن(  تُكَذِّبانِ ماربكُ ءاالء فَبِأَي) 33( بِسلْطانٍ  إِلّا تَنفُذُونَ
 از ليكن بكنيد، را كار اين بگريزيد يافته، فراري راه زمين و آسمان هاي كرانه از توانيد مي

 از يك كدام ديگر پس/ موجه عذر و حجت با مگر نداريد، گريزي ما عذاب و ما حساب
  . )نيهتث به جمع از التفات( كنيد؟ مي تكذيب را خود پروردگار هاي نعمت
����  بيوتَكم وااجعلُ...  ���	
 وا ويمأَق  ������� شّرِ وينَ  بنؤْمرا هايتان خانه ... :  )87/ ونسي (الْم 

 به جمع از التفات( ده بشارت را مؤمنين و بخوانيد نماز و دهيد قرار يكديگر مقابل و پهلو
  . )مفرد

 از التفات(! موسي؟ اي كيست شما پروردگار: گفت : )49/ طه( ا موسي ي ماربكُ فَمن قَالَ
  . )مفرد به تثنيه

  
  افزايشي عددي التفات. 3- 2-1

 اي شنوگفته كه معنا اين به شود؛مي افزوده گفته شنوهايگفته تعداد بر التفات، نوع اين در
 حالت سه توانمي نيز التفات نوع اين براي. ماندمي باقي خطاب طرف همچنان اوليه مخاطب
 ،)3 به 1 از( جمع به مفرد از التفات ،)2 به 1 از( تثنيه به مفرد از التفات: گرفت نظر در ممكن
  ):3 به 2 از( جمع به تثنيه از التفات

و مئَادأَنت اسكُنْ ي ك وجونْ فَكُال ���������  زث ميا حئْتُمش ا ال وتَقْرَب هذه  ��نَ فَتَكُونَا �������م 
 جا هر از و گيريد آرام بهشت اين در همسرت و تو!  آدم اي و : )19/ اعراف(  الظالمينَ
 به مفرد از التفات( شويد مي ستمگران از كه مشويد نزديك درخت اين به و بخوريد خواستيد

   .)تثنيه
 امتت و تو! اسالم نبي اي : )1/ق طال(...  لعدتهِنَّ فَطلِّقُوهنَّ النِّساء طلَّقْتُم إِذَا النَّبي يا أَيها
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  . )جمع به مفرد از التفات( ... طالق عدة زمان در دهيد، مي طالق را زنان وقتي
 قالَ )23(  الْخَاسرِينَ منَ لَنَكُونَنَّ تَرْحمنَا و لَنَا تَغْفرْ لَّم إِن و أَنفُسنَا ظلَمنَا ربنَا قَاال
: گفتند : )24/ اعراف( حينٍ  إِلي متَع و مستَقَرٌّ األَرضِ في لَكم و وعد لبعضٍ بعضكم اهبِطوا

 زيانكاران از نكني رحممان و نيامرزي را ما اگر و كرديم ستم خويشتن به ما پروردگارا
 هنگام تا زمين و دشمنيد و مخالف ديگر برخي با برخي كه آييد فرود گفت) 23( بود خواهيم
   .)جمع به تثنيه از التفات( است ماش جايگاه معيني
  

  ماهيت و نوع حيث از شنوگفته تغيير. 3- 2
 بايد رو، اين از. دارد تشخيص صنعت با رابطة نزديكي التفات، گونه اين كه گفتيم، طور  همان
 از خطاب تغيير و كساني مرتبة وجودي با شنوييگفته به شنوگفته كي از خطاب تغيير ميان

 هايالتفات غالب گرچه. شد قائل تفاوت متفاوت، مرتبة وجودي با شنوييگفته به شنو گفته كي
 اين در نيز دوم نوع از هايينمونه اما آيند،مي شمار به اول نوع از شنو،گفته سطح در قرآني
   :سورة سبأ 10 آية مانند شود،مي مشاهده الهي متن

 تحقيق به و :الحديد لَه أَلَنَّا و الطيرَ و معه أَو بي لُيجِبا فَضالً منَّا داود ءاتَينَا لَقَد و
 هم را آهن و! شويد همصدا او با! مرغان اي و ها كوه اي داديم، فضلي خود ناحية از را داوود
  . كرديم نرم برايش

 و هاكوه خداوند دوم، بخش در كه حالي   در ها است،انسان به آيه ابتدايي بخش خطاب
  .دهد مي قرار خطاب را پرندگان

  
  شنوگفته به نحوة ارجاع در تغيير .3- 3
 در تغيير. اوست به نحوة ارجاع كه شنوگفته نه كند،مي تغيير آنچه التفات، از گونه اين در

 كه روندمي شمار به التفات نوع اين از اَشكال ضمير جاي به صفت و اسم كاربرد و ضمير
  :شودمي مشاهده آنقر در آن از فراواني هاينمونه
وي هسيرُ الَّذيالْبرِّ في كم رِ وحتي الْبإِذَا ح في كُنتُم الْفُلْك نَ ورَيبهِ جبِرِيحٍ م  ������� و 
 دعوا بِهِم أُحيط أَنهم ظنُّوا و مكانٍ   كلّ من الْموج جاءهم و عاصف رِيح تها جاء بها فَرِحوا

 است كسي او : )22/ ونسي( الشكرِينَ  منَ لَنَكُونَنَّ هذه منْ أَنجيتَنَا لَئنْ الدينَ لَه مخْلصينَ لَّهال
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 و ماليم بادي و باشيد سوار كشتي به چون دهد، مي سير دريا و صحرا در را شما كه
 بر سهمگين اديب) ناگهان چون و( شوند مي خوشحال ببرد مقصد طرف به را ها آن بخش فرح
 كه طوري به كند، حمله كشتي طرف به سو هر از هولناك هايموج و بوزد كشتي آن

 خوانند مي عقيده اخالص روي از را خدا زمان آن شد، خواهند هالك كه بپندارند سرنشينان
 جمع از التفات( بود خواهيم شكرگزاران از قطع طور به دهي، نجات ورطه اين از را ما اگر كه

  . )غايب مذكر جمع به مخاطب مذكر
  رحيم غَفُور اللَّه و ذُنُوبكم لَكم يغْفرْ و اللَّه يحبِكُم فَاتَّبِعوني اللَّه تُحبونَ كُنتُم إِن قُلْ

 اگر بگو: ) 32/ مرانع آل(  الْكاَفرِينَ يحب ال اللَّه فَإِنَّ تَولَّوا فَإِن الرَّسولَ و اللَّه أَطيعوا قُلْ) 31(
 گناهانتان و بدارد دوست را شما هم خدا تا كنيد پيروي مرا بايد داريد مي دوست را خدا

 قبول اگر كنيد اطاعت را رسول و خدا بگو) 31(است  مهربان و آمرزگار خدا كه بيامرزد
  .)اسم به وحده متكلم ضمير از التفات) (32(دارد  نمي دوست را كافران خدا كه بدانند نكردند
  

  پردازگفته سطح در التفات. 4
  .متناظرند شنو گفته سطح در التفات هايگونه با پردازگفته سطح در التفات هايگونه

  
    پردازگفته به نحوة ارجاع در تغيير. 4- 1

 خود كه رودمي شمار به مجيد قرآن در التفات نوع پربسامدترين نحوة ارجاع، در تغيير
 از تغيير شامل( ضمير در تغيير و ضمير جاي به اسم كاربرد مانند: دارد مختلفي اشكال
 مفرد و وحده متكلم به الغيرمع متكلم از غايب، مذكر مفرد و الغيرمع متكلم به وحده متكلم
  : اسم در تغيير و) وحده متكلم و الغيرمع متكلم به غايب مذكر مفرد از غايب، مذكر
 تُغْني لَن و دنَع تَعودوا إِن و لَّكُم خَيرٌ فَهو تَنتهوا إِن و الْفَتْح جاءكم فَقَد تَستَفْتحوا ان
نكمع ئَتُكُمئاً فشي و كَثرَت لَو أَنَّ و اللَّه عينَ منؤْمهمانا جوييد مي پيروزي اگر :)19/ انفال(  الْم 

 باز گرديد، باز اگر و شما براي است بهتر آن پس برداريد دست اگر و را شما بيامد پيروزي
 مؤمنان با خدا كه باشد فزون چند هر نكند، نيازتان بي چيز هيچ به شما جمعيت و گرديم مي

  .))مخاطب مذكر مفرد( اسم به الغير مع متكلم از لتفاتا( است
 الْمنَّ علَيكُم نَزَّلْنَا و يمنَاألَ الطورِ جانب وعدنَكم و عدوكم منْ كمنَأَنجي قَد إِسرائيلَ يا بني
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ي ون كلُوا )80(  السلْوم تبا طيم قْنَكُمزر ا ال وتَطغَو يهلَّ فحفَي كملَييغَضب ع ن ولْ مليح 
هلَيغَضبي ع ي فَقَدوو داديم نجات دشمنان از را شما ما همانا! اسرائيل بني اي : )81/ طه(  ه 
 از) 80( آورديم فرود شما براي سلوي و من و كرديم گاه وعده شما با را طور راست طرف

 به من غضب كه مكنيد طغيان آن مورد در و بخوريد ايم كرده روزيتان كه پاكيزه چيزهاي
 متكلم از التفات() 81( است كرده سقوط برسد من غضب كه كس هر به و رسد مي شما

   .)الغير مع متكلم به وحده
 و جِبرِئيلُ و مولَاه هو اللَّه فَإِنَّ علَيه تَظهرَا إِن و قُلُوبكُما صغَت فَقَد اللَّه إِلي تَتُوبا إِن
حينَ صلنؤْمالْم و  ���� ������� دعك بتوبه خدا سوي به اگر زن دو شما و : )4/ تحريم(ظهِيرٌ  ذَل 
 بدهيد، همدست  به دست پيامبر عليه همچنان اگر و گشته منحرف شما هاي دل چون ببريد،
 اويند پشتيبان خدا از بعد هم مالئكه و صالح مؤمنين و جبرئيل و او موالي خداوند كه بدانيد

  . )ضمير جاي به اسم كاربرد(
  

  ماهيت و نوع حيث از پردازگفته تغيير. 4- 2
 در التفات نوع بسامدترين كم ماهيت، و نوع حيث از شنوگفته تغيير همچون التفات، نوع اين

 سورة بقره 127آية . نشده اياشاره آن به بالغي كتب در كه رودمي شمار به كريم قرآن
   :رودمي شمار به التفات گونه اين از اينمونه
إِذْ و رْفَعي يمرَهإِب داعنَ الْقَوم تيالْب يلُ وعنَا إِسمبلْ رنَّا إِنَّك تَقَبأَنت م يعالسم يملالْع  

 بپذير ما از پروردگارا بردند، مي باال را خانه هاي پايه اسماعيل و ابراهيم چون و : )127/ بقره(
  .دانايي و دعا شنواي تو كه

» ربنَا«كلمة  تا آيه ابتداي از: است شده تشكيل بخش دو از آيه اين بينيم مي كه طور همان
گويندة  آنكه حال است، راوي -خداوند آيه، ابتدايي پرداز بخشگفته. آيه يانتها تا» ربنَا« از و

  .هستند) ع( اسماعيل فرزندش و) ع( ابراهيم دوم، بخش
  

  پردازگفته سطح در عددي التفات. 4- 3
 16 و 15 آيات. نشده اياشاره پردازگفته سطح در عددي التفات به عربي بالغي كتب در

  :رود مي شمار به گونة التفات ينا از اينمونه سورة كهف،
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ؤُالءنَا همن اتخَذُوا قَوم هوند  ���� افْترَي ممنِ أَظلَم فَمنْ بينٍ بِسلْطانِ علَيهِم يأْتُونَ لَّوال ����	
 من ربكُم لَكم ينشرْ كَهفالْ إِلي فَأْوا اللَّه إِال يعبدونَ ما و اعتزَلْتُموهم إِذ و )15(كَذباً  اللَّه علي

هتمحر يئْ وهنْ لَكم يرِكم مرْفَقاً  أَماند گرفته خدايان خدا غير كه ما قوم اينان، : )16 /كهف(م 
 بارة در دروغي كه كس آن از ستمگرتر راستي آورند، نمي روشني دليل ها آن مورد در چرا
 پرستند مي كه را خدا غير خدايان آن از و ها آن از اگر )15(كيست؟  باشد، ساخته خدا

 شما بر را خويش رحمت پروردگارتان تا برويد غار سوي پس كنيد، مي دوري و گيري گوشه
  . )16(كند  فراهم گشايشي كارتان در شما براي و بگسترد
كنندة بيان) روايات طبق( آية بعد كه حالي در شده، نقل كهف اصحاب زبان از 15آية 

 نوع از آيه اين در گرفته صورت التفات رو، اين از. است ديگر برخي با ها آن از يكي گوي   و گفت
  .آيدمي شمار به كاهشي عددي
  

 گفته سطح در التفات. 5

 در التفات را ها آن تمامي توانمي كه شده اشاره التفات از ديگري هايگونه به بالغي كتب در
 فعل وجه در تغيير ،)اثير  ابن و سكاكي سيوطي،( فعل زمان در تغيير. كرد تلقي گفته سطح

 اشكال ترين مهم از) المعتز ابن و عبدالحليم،( دستوري منطق در تغيير و) سكاكي و سيوطي(
  . آيندمي شمار به التفات نوع اين
  
  فعل زمان در تغيير. 5 - 1

 و مضارع به ماضي از تغيير مانند: دارد گوناگون اشكال مجيد قرآن در فعل زمان در تغيير
 بلكه افعال، زمان اساس بر نه زير آيات كه داشت توجه بايد. (ماضي به مضارع از تغيير

   ):اند شده ترجمه روايي منطق برمبناي

وي هن خَلَقَكم الَّذتُرَابٍ م ن ثمم  ��� !"# نْ ثمم  ���$���% ثم كُمفْالً يخْرِجط لُغُوا ثمتَبل كمأَشد ثُم 
: )67/ غافر( تَعقلُونَ  لَعلَّكم و مسمي أَجالً لتَبلُغُوا قَبلُو من يتَوفي من منكُم و شيوخاً لتَكُونُوا

 به را شما گاه آن و بيافريد علقه از گاه آن و نطفه از سپس و خاك از را شما كه است همو خدا
 ولي گرديد، سالخورده و پير آن از بعد و برسيد بلوغ حد به تا كند مي بيرون طفل صورت
 خود معين اجل به تا كند مي بيرون نيز و ميريد مي پيري به رسيدن از قبل شما از بعضي
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  . )مضارع به ماضي زمان از التفات() 67( كنيد تعقل شايد و برسيد

و موالَ نُسيرُ يبالج ض تَرَي واألَر  ���&	'(�) و مشرْنَهفَ حلَم رنُغَاد منهداً  م47/ كهف(أَح( : 
 ها آن از يكي و كنيم محشورشان و بيني نمودار را زمين و اندازيم راه به را ها كوه كه روزي

  . )ماضي به مضارع زمان از التفات( نگذاريم وا را
  

  فعل وجه در تغيير .5 - 2
 به امري وجه از تغيير و ريام وجه به اخباري وجه از تغيير معناي به فعل، وجه در تغيير
  :است اخباري وجه
ينَ ووا الَّذتَنَبا أَن الطاغُوت اجوهدبعي وا وإِلي أَنَاب اللَّه مشرَي لهشرْ الْبفَب  ادب17/ زمر(ع(: 

 ايشان گردند بازمي خدا سوي به و بپرستند را او اينكه از طاغوت از دارند اجتناب كه كساني و
  . )امري وجه به اخباري وجه از التفات( ده بشارت مرا بندگان پس دارند بشارت) اخد نزد(

وا أَنْ ويمأَق  ������� و اتَّقُوه و وي هالَّذ هشرُونَ إِلَياز و داريد پا به نماز و : )72/ انعام(  تح 
 وجه به ريام وجه از التفات( شويد مي محشور سويش به كه است خدائي او بترسيد، خدا

   .)اخباري
  

    دستوري منطق در تغيير .5 - 3

 ما به نامگذاري اين. ناميم مي دستوري منطق در تغيير را پيام سطح در التفات گونة ديگر
 عنواني تحت شده، اشاره آن به بالغي كتب در كه را التفات هاينمونه ساير تا دهدمي امكان
  . گردآوريم واحد

آية  به بايد التفات اين فهم براي اما است، التفات نوع اين از يانمونه سورة بقره، 24آية 
  :كرد توجه نيز 23

إِن و بٍ في كنتُميا رملي نَزَّلْنَا منَا عدبفَأْتُوا ع  ��*�'�	ن (م هثْلم وا وعكُم اداءدن شهونِ مد 
إِن اللَّه ينَ  كُنتُمقفَإِن )23/ بقره( صاد لُوا لَّمتَفْع لُوا لَن وفَاتَّقُوا تَفْع ا الَّتي النَّارهقُودالنَّاس و 
و  ���'(��   )24( للْكَافرِينَ  أُعدت ��+�

 و بياوريد آن مانند اي شك داريد، سوره ايم كرده نازل خويش بندة بر ما آنچه در اگر و
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 نخواهيد هرگز و نكرديد اگر و )23(بخوانيد  را خويش ياران خدا غير گوييد، مي راست اگر
  .)24(بترسيد  شده، مهيا كافران براي و است سنگ و مردم هيزمش كه آتشي از پس كرد،

  : گويدمي آيه اين در گرفته صورت التفات شرح در االصبعابي ابن
 زبوني آن كه غيبي خبر بيان با را آية تحدي فرموده اراده -تعالي و سبحانه -خداي همانا
 زبان بر خبر اين تا بگنجاند اعجاز از ديگري نوع است، قرآن از اي سوره با قابلهم از عرب

 پيش لذا و باشد پيامبر نبوت صدق بر دليلي آن، تحقق از پس نتيجه در شود، جاري پيامبرش
: گفت مؤمنان تثبيت و مكذبان رد در كند، كامل» النَّار فَاتَّقُوا«: گفتارش با را اول سخن اينكه از
 لَن و النَّار فَاتَّقُوا تَفْعلُوا لَّم فَإِن«: شود گفته كه صورتي به جمله اين تأخير و» تفعلوا و لن«

  . )144: 1368  همو،( است كالم نظم در تأثيري را تأخير و تقديم اين وليكن بود، ممكن» تَفْعلُوا
 آن به االصبعابي ابن و سيوطي عباسي، المعتز كه دستوري، منطق در تغيير نمونة ديگر

 خبري سپس بياورد، را موضوع دو نخست خود، كالم در متكلم كه است آن اند،كرده اشاره
 از گاه آن بياورد و دوم دربارة موضوع خبري و كند رها را آن و بيان اول، دربارة موضوع

   :بازگردد اول دربارة موضوع خبر به دوم دربارة موضوع خبر
لَشديد  الْخَيرِ لحب هإِنَّ و )7(لَشهِيد  ذَلك علي هإِنَّ و )6 /عاديات(لَكَنُود ٌ لرَبه االنسانَ انَّ

 ناسپاسي اين بر نيز او و )6( است ناسپاس و نعمت كافر پروردگارش به نسبت انسان كه :)8(
  . )8( است بخيل و فريفته سخت دنيا مال حب بر او هم و )7( داد خواهد گواهي البته

 منطق بر بنا كه حالي در گردد؛ مي بر انسان به 8آية  در خداوند و به 7آية  در» ه« يرضم
 خبر خداوند و است اول ، خبر 6 آية در انسان زيرا برگردد، انسان به بايد ضمير اولين دستوري،

  ).291: 1408همو، (» شود ناميده ضماير التفات التفات، اين كه است خوب«: گويدمي سيوطي. دوم
 سورة بقره 177آية  به كنيممي ارائه دستوري منطق در تغيير از كه اينمونه آخرين

   : )365: ب1383همو، ( نامدمي» حالت نشانگر در التفات« را آن عبدالحليم كه شودمي مربوط
 الْيومِ و بِاللَّه نْ ءامنَم الْبرَّ لَكنَّ و الْمغْرِبِ و الْمشرِقِ قبلَ وجوهكُم تُولُّوا أَن الْبرَّ لَّيس

���	  و االَخرِ ������� تَبِ والْك ينَ والنَّبِي اتي والَ ءلي الْمع هبالْقُرْبي ذَوِي ح ي وتَمالْي ينَ وسكالْم 
نَ والسبِيلِ اب ينَ والسائل الرِّقَابِ في و و أَقَام  ������� اتي وء  ����,�-�� وفُونَ والْم مهدهإِذَا بِع 

وا ودهفي الصابرِينَ ع أْساءالْب و الضرَّاء ينَ وأْسِ حينَ أُولَئك الْبالَّذ قُوا وأُولَئك صد مه 
    : )177/ بقره( الْمتَّقُونَ 



1393بهار ، )17پياپي ( 1 ه، شمار5دوره                                                                            جستارهاي زباني
 

 

307 

 براي نيكي بلكه مغرب، به طرف يا و كنيد مشرق به طرف را خود روي كه نيست آن نيكي
 و باشد داشته ايمان پيغمبران و آسماني كتاب و مالئكه و آخرت روز و خدا به كه است كسي
 و ماندگان راه در و مسكينان و يتيمان و خويشاوندان به دارد مي دوستش آنكه با را خود مال

 خود، عهد به كه اند كساني و بدهد زكات و دارد به پا را نماز و بدهد بردگان و دريوزگان
 كه هستند اينان خويشتتندارند؛ جنگ، و بيماري و فقر از و كنند مي وفا بندند، مي عهدي وقتي
  .)177( دارند تقوي كه ها هستند همين و گفتند راست

 عرضه» صابرون« مفعول اسم صورت به ،»موفون«كلمة  سياق به بايد» صابرين«كلمة 
  . است شده آورده فاعل اسم صورت به آنكه حال شد،مي

   :داد نمايش زير شكل به توانمي را شده نقل نظريات و آرا مجموع
  ؛ )نحوة ارجاع و عدد نوع، شخص، در تغيير(پرداز گفته
   ؛ )دستوري منطق در تغيير فعل، وجه و زمان در تغيير( گفته
  .  )نحوة ارجاع و عدد نوع، شخص، در تغيير( شنوگفته

  

  گيرينتيجه. 6
 اين در مختلف هايگونه و اشكال به كه مجيد است قرآن بياد صنايع ترين مهم از التفات صنعت
 در التفات صنعت كاربست شناسيگونه به تا در اين مقاله كوشيديم. است رفته كار به الهي كتاب
 »شنوگفته« و »گفته« ،»پردازگفته« يعني گفتاري، كنش هايمؤلفه به توجه. بپردازيم مجيد قرآن
 عنيي كالمي، ارتباط ديگر سطح دو در كه شنوگفته سطح در تنها نه التفات صنعت كه دهدمي نشان
 تغيير معناي به پرداز گفته سطح در التفات مجيد، قرآن در. كند مي دخالت نيز پردازگفته و گفته
گفته تغيير نيز و) عددي التفات( پردازانگفته تعداد در تغيير او، به نحوة ارجاع در تغيير پرداز، گفته
 تغيير و دستوري منطق در تغيير معناي به گفته سطح در التفات. است ماهيت و نوع حيث زا پرداز

گفته به شنوگفته از خطاب انتقال معناي به شنو، گفته سطح در التفات و است فعل وجه و زمان در
 هاشنوگفته عدد در تغيير ماهيت، و نوع نظر از شنو گفته تغيير ديگر است؛ به عبارت ديگر، شنويي

 التفات هايگونه پربسامدترين عدد، و شخص در تغيير. آنان است به نحوة ارجاع و) عددي التفات(
 سطح در گونة التفات پربسامدترين نحوة ارجاع، در تغيير و رود  مي شمار به شنوگفته سطح در

 در ة التفاتگون بسامدترينكم شنو،گفته و پرداز گفته ماهيت و نوع در تغيير همچنين. پردازگفته



  ...التفات صنعت شناسي گونه                                                               و همكار سركي سادات نادره 
 

308 

  . شودمي محسوب كريم قرآن
  

    ها نوشت پي. 7
 اين معناي كه دهدمي نشان مجيد قرآن در التفات صنعت كاربست مختلف هايگونه  .1

 غربي، يعني و فارسي بالغت در آن اصلي معناي از فراتر بسيار عربي بالغت در صنعت
واژة  دقيق معادل توان نمي را Apostropheواژة  دليل همين به. است خطاب در تغيير
  .دانست عرب ادبيات در التفات

2.  D.J. Kneale 

3.  Sara Thorne 

 شاهرخ صريح و طور به) 1388( كدكني شفيعي رضا محمد زبان، فارسي ادباي ميان در  .4
كرده اشاره تشخيص صنعت با التفات صنعت ارتباط به ضمني، طور به) 1384( مسكوب

 سجودي و دهقان، .نك( فارهام گالت و آبرامز. اچ .ام چون كساني غربيان ميان در و اند
 . اند به اين نكته اشاره داشته )1388( كالر جاناتان و) 1390

  

  منابع. 8
  .قرآن مجيد •
 آستان: مشهد .ميرلوحي علي سيد ترجمة. القرآن بديع .)1368(المصري  االصبع ابي ابن •

     .رضوي قدس
��: قاهره. الشاعر و الكاتب ادب في سائرال المثل. )1358(نصراهللا بن محمد  اثير، ابن •� 

   .مصطفي البابي الحلبي و اوالده �����و  �����
    .المثني �����: بغداد .البديع . )1358( المعتز عباسي بن عبداهللا المعتز، •
  . �������� ������: قاهره .االيجاز و االعجاز ). 1276(ثعلبي، ابومنصور  •
 و فارسي ادبي نامة اصطالحات واژه ؛ادبي اتاصطالح فرهنگ. )1382(سيما  داد، •

   .مرواريد: تهران .)توضيحي و تطبيقي( اروپايي
 و صبيح علي محمد ����� و �����: قاهره .�� ).� سرّ .)1372(محمد  بن عبداهللا خفاجي، •

  . اوالده
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     .معارف وزارت: استانبول .����/� اسرار . )1954(عبدالرحمن  بن جرجاني، عبدالقاهر •
   .الخانجي �����: قاهره. االعجاز دالئل. )1413(  -------- -- •
     .علم: تهران .فارسي معاصر شعر در التفات . )1390(سجوي، فرزان و فريد دهقان  •
 اعجاز في االقران معترك .)1408( .بكر ابي الرحمن عبد الدين جالل الفضل ابي سيوطي، •

   .������� الكتب دار: بيروت .1ج .القرآن
  . ميترا: تهران .بديع به تازه نگاهي .)1386( يروسس شميسا، •
  . سخن: تهران .صداها براي اي آيينه .)1388(محمدرضا  كدكني، شفيعي •
 .»)1(قرآن  در التفات صنعت: دين در هنر هاي خاستگاه« .)الف 1383(. س .م عبدالحليم، •

  . 407ص .10ش .زيباشناخت .حري ترجمة ابوالفضل
 .»)2(قرآن  در التفات صنعت: دين در هنر هاي خاستگاه« .)ب 1383(  ------------  •

  . 369ص . 11ش .زيباشناخت .حري ترجمة ابوالفضل
 .)واسازي ادبيات، شناسي، نشانه(ها  نشانه جوي و جست در .)1388(جاناتان  كالر، •

  . علم: تهران .الهي امر تينا صادقي و ترجمة ليال
 ماد: تهران .1ج .)بيان( پارسي سخن ناسيش زيبايي .)1368( الدين ميرجالل كزازي، •

   .)مركز نشر به وابسته(
  . سخن: تهران .نو بديع .)1386( مهدي محبتي، •
  . فرزان: تهران .اجتماع سرگذشت و ادبيات و داستان .)1384( شاهرخ مسكوب، •
    . سمت: تهران .شناسي زيبايي ديدگاه از بديع .)1383( تقي كاميار، وحيديان •
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